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چه کسانی نباید ُدز دوم واکسن 
کرونا را تزریق کنند؟

ن  ســیو کسینا ا و
علیه کرونا بــا اولویت 
گروه هــای در معرض 
خطــر از بهمن ســال 
گذشــته در کشورمان 

آغازشده و توصیه می شود که افرادی که نوبتشان 
می شود، حتماً این واکسن را تزریق کنند، اما چه 
کسانی ازنظر علمی نباید واکسن کرونا را تزریق 
کنند؟ به گزارش ایســنا، کسانی که به تخم مرغ 
حساســیت دارند، حتماً قبــل از تزریق دز دوم 
واکسن کرونا از پزشک آن مرکز سؤال کنند که 
آیا می توانند واکسن کرونا را تزریق کنند یا خیر. 
درعین حال کسانی که سابقه هر نوع آلرژی جدی 
دارند، حتماً بعد از تزریق واکسن یک ربع تا نیم 
ساعت در مرکز واکسیناسیون تحت نظر بمانند. 
همچنین اگر کسی بعد از تزریق واکسن، شوک 
آلرژیک شدید نشان داد، با دارو قابل درمان بوده 
و اصاًل جای نگرانی نیســت، اما کسانی که بعد از 
تزریق دوز اول واکســن کرونا واکنش آلرژیک 
شــدید نشــان دادند، نباید دوز دوم واکسن را 

دریافت کنند.
    

انهدام کانال خرید و فروش 
داروهای تقلبی کرونایی در تلگرام

رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از شناســایی و 
دســتگیری فردی در 
خصوص خریدوفروش 

داروهای تقلبی مربوط به کرونا در فضای مجازی 
و کشــف بیش از ۳۰۰ عدد انواع این دارو خبر داد. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ داود معظمی گودرزی 
گفت: فردی به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه کرد 
و مدعی شد در فضای مجازی اقدام به خرید داروی 
مربوط به کرونا کرده و زمانی که جهت استفاده آن با 
پزشک مشورت نموده متوجه شده داروها فاسد و 
تاریخ گذشته است. رئیس پلیس فتا پایتخت افزود: 
با به دســت آمدن اطالعات هویتی متهم و پس از 
تشریفات قضایی، درنهایت مجرم در مخفیگاه خود 
دریکی از مناطق غربی تهران دستگیر و بیش از ۳۰۰ 
قلم داروی غیرقابل استفاده مربوط به کرونا از محل 

اختفای او کشف گردید.
    

کانون اصالح و تربیت استان 
گیالن هم تعطیل شد

رئیــس ســازمان 
زندان هــا بــا انتشــار 
توییتــی در صفحــه 
شــخصی خود نوشت: 
»مددجویــان زیر ۱۸ 

سال در گیالن به آغوش خانواده بازگشته و کانون 
اصالح و تربیت استان گیالن هم، تعطیل شد.« 
به گزارش مهر، محمدمهــدی حاج محمدی با 
انتشــار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت: 
»الحمــداهلل تنها چنــد روز پس از خراســان 
جنوبی، مددجویان زیر ۱۸ ســال در گیالن به 
آغوش خانواده بازگشته و کانون اصالح و تربیت 
استان گیالن هم، تعطیل شــد. انشااهلل با کمک 
آحاد جامعه، بــه زودی زمینه های تربیت و تنبه 
سایر مددجویان زیر ۱۸ سال کشور نیز در خارج 
از زندان فراهم شــود.« چندی پیــش نیز حاج 
محمدی از تعطیلی کانون اصالح و تربیت استان 

خراسان جنوبی خبر داده بود.
    

زلزله تبریز خسارت جانی نداشت
رئیــس اورژانــس 
پیــش بیمارســتانی و 
مدیر حوادث دانشگاه 
علــوم پزشــکی تبریز 
به محــض   : گفــت

وقوع زمین لرزه بامداد روز سه شــنبه در تبریز، 
تمامی نیروهای اورژانس بــه حالت آماده باش 
کامل درآمدنــد و پنج تیم مناطــق موردنظر را 
ارزیابی کردنــد که خوشــبختانه تاکنون هیچ 
خسارت جانی گزارش نشده اســت. به گزارش 
اعتمادآنالین، فرزاد رحمانی افزود: خوشبختانه 
تمامی واحدهای دانشگاه در حوزه های درمان و 
بهداشــت در آمادگی کامل بوده و مرکز هدایت 
عملیات بحران دانشــگاه هماهنگی های الزم را 
انجام داده است.  بر اساس این گزارش، زمین لرزه 
۴.۲ ریشتری تبریز در ساعت  ۰۳:۱۳:۵۹ به طول 
جغرافیایی ۴۶.۲ به عرض جغرافیایی ۳۸.۲۲ و 
عمق هشــت کیلومتر زمین اتفــاق افتاد. این 
زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری تبریز، ۱۹ کیلومتری 
صوفیــان و ۲۱ کیلومتری ســردرود رخ داده و 

چندین پس لرزه در پی داشت.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بحث داغ این روزها انتخابات است. 
مناظراتی که از تلویزیون پخش می شود 
و جدال گروه هــا و جناح های مختلف 
بر سر مشارکت. تا اینجای کار داستان 
شبیه تمام سال های گذشته است. در 
شبکه های مجازی، در خیابان، در جمع 
دوستان و خانواده و همکاران، طرفداران 
هر گروه سعی دارند مخالفان را مجاب 
کنند که رأی بدهند یا از صندوق های 
رأی فاصله بگیرند و بــه اصطالح قهر 
کنند. با این حال امسال در تمام کشور 
یک موضوع به روشنی مشخص است: 
بسیاری از مردم امیدی به بهبود شرایط 
ندارند و به تبــع  آن، اشــتیاقی برای 
انتخاب رئیس جمهور نشان نمی دهند. 
و این داســتان ناامیدی مردم ایران از 

دولتمردان است. 
 موج ناامیدی در کشور 

بیداد می کند
این روزها ضربان قلب مردم شهر با 
ضرب آهنگ بازار می زند و شاخص های 
اقتصادی اســت که همچون پاندول 
ساعت به واژه »امید در جامعه« ضربه 
وارد می کنــد و عقربه هــای زندگی با 
قیمت سکه، دالر، مسکن، خودرو و حتی 
مایحتاج اولیه همچون گوشت، شیر، 
میوه و... تند، تند تکان می خورد. مردمک 
چشم های مردم آن قدر در مقابل افزایش 
قیمت ها گرد شــده اســت که به نظر 
می رسد دیگر تحمل فشــار بیشتر را 

ندارند ولی قیمت ها انگار نمی خواهند 
آرام بگیرند. حاال در مقابل این سؤاالت 
که دالر تا کجا بــاال خواهد رفت؟ خانه 
چقدر افزایش قیمت خواهد داشــت؟ 
و... دیگــر هیچ کس انتهایــی را تصور 
نمی کند و بهترین کارشناس هم قدرت 
پیش بینی ندارد. این روزها بسیاری از 
مردم برای حال و روز زندگی شان برای 
دیگران داســتان قورباغه ای را تعریف 
می کنند که در دیگ آب جوش گذاشته 
شده و با شعله پایین در حال پختن است 
ولی نسبت به شــرایط بی حس شده و 
اصاًل وضعیت خــود را درک نمی کند. 
حاال ناامیدی به کلید واژه ای جدی در 
جامعه تبدیل شده است و از صبح تا شب 
و در فضای واقعی گرفته تا مجازی همه 
از آن حرف می زنند؛ اتفاقی که به اعتقاد 
کارشناسان جامعه شناسی، روانشناسی 
و... می تواند به بحرانی جدی برای کشور 
بدل شود. چالشــی که زنگ خطر آن 
مدتی اســت به صدا در آمده و نخبگان 
کشور معتقدند باید هرچه زودتر برای 
خروج از آن اقدامات جدی در دســتور 

کار قرار گیرد.
ناامیدی زمانی در یک جامعه اتفاق 
می افتد که افراد احساس می کنند در 
سرنوشــت و اتفاقاتی که در اطرافشان 
می افتد تأثیر گذار نیســتند یا اعمالی 
که انجــام می دهند منجر بــه تغییر 
دلخواهشان در جامعه نمی شود. زمانی 
که در یک مقطع زمانی در یک جامعه 
شور و امید ایجاد می شود و مردم برای 
رســیدن به اهدافشان تالش می کنند 
اما می بینند به رغم راه های مختلفی که 

می روند تالش هایشان نتیجه نداده است 
دچار ناامیدی آموخته شده می شوند. 
همین مسئله ای که امروز در جامعه نیز 
با آن روبه رو هســتیم، یعنی در مسائل 
اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و... در 
اصطالح روانشناســی به »درماندگی 
آموخته« دچار شــده ایم. این وضعیت 
ناخوشایند و خطرناک است که افراد در 
شرایط فعلی به سمت آن می روند و در 
نتیجه نسبت به هر اتفاقی که می افتد، 
غیرفعال یا بی تفاوت می شوند یا فقط 
نفع شخصی خود را در نظر می گیرند و 
به این فکر می افتند که قابلیت اصالح در 

جامعه چندان وجود ندارد. 
نظرسنجی ها چه می گویند؟

حاال ایــن ناامیــدی در انتخابات 
خود را نشــان داده اســت. بر اساس 
آخرین نظرســنجی های مرکز افکار 
سنجی دانشجویان ایران )ایسپا( که 
خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است 
میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ 
به این شرح است: ۳۴.۱ درصد گفتند 
»قطعاً شــرکت خواهم کــرد«، ۷.۸ 
درصد اعالم کردنــد »احتمال زیاد 
شــرکت خواهم کرد«، ۱۶.۳ درصد 
بیان کردند »هنوز تصمیم نگرفته ام« 
و ۸.۹ درصد اعــالم کردند »احتمال 
کمی دارد شرکت کنم«. ۳۲.۴ درصد 
اظهار کردند »به هیچ وجه شــرکت 
نمی کنــم« و ۰.۵ درصد نیــز به این 

سؤال پاسخ ندادند.
در این نظرسنجی تکلیف دو گروه 
کامالً مشخص است؛ گروهی که »قطعاً 

شرکت می کنند« و گروهی که »به هیچ 
وجه شرکت نمی کنند« اما در این میان 
دو گروه وجود دارد کــه بین رأی دادن 
یا رأی نــدادن مردد هســتند. این دو 
گروه در کنار هــم درصد قابل توجهی 

را ساخته اند. 
به گفته کارشناســان اگــر میدان 
انتخابات کشور به صورتی رقم بخورد 
که مرددین احساس تأثیر داشته باشند، 
به صورت طبیعی میزان مشارکت در 
انتخابات باالتر مــی رود اما در صورتی 
که میدان انتخابات را بســته ببینند، 
میزان مشــارکت نیز تغییــر چندانی 
نخواهد داشــت. مرور نظرسنجی ها 
از حدود ۹ ماه گذشــته تاکنون نشان 
می دهد که میان کســانی کــه مردد 
هستند در انتخابات مشارکت بکنند، 
تغییر چشمگیری حاصل نشده است. 
چنانچه این عدد در شــهریور ۱۳۹۹ 
حدود ۲۳ درصد گزارش شــده است و 
در اردیبهشت ماه سال جاری، حدود سه 
درصد کاهش نشان می دهد که تغییری 

جزئی است. وجود نارضایتی در این گروه 
یکی از دالیل تردید در مشارکت است 
به طوری که در آخرین نظرسنجی ها، 
شش نفر از هر ۱۰ نفر مردد در مشارکت، 
نارضایتی از وضعیت اقتصادی را دلیل 
بی رغبتی خویش اعالم کرده اند. تقریباً 
به همین میزان نیز معتقدند چون شرایط 
اداره کشور، به همین روال می ماند، در 
انتخابات شرکت نمی کنند. مرددین 
در هر انتخابــات ویژگی هایی دارند که 
توجه به مشــخصات آنان می تواند بر 
برنامه ریزی های انتخاباتی کاندیداها 
یا تبلیغات ملی مؤثر باشــد. عالوه بر 
مرددین، یکی دیگر از الیه های اجتماعی 
که می توانــد برگ برنــده را در اختیار 
کاندیــدای پیروز قرار دهد، یــا ورق را 
در میزان مشــارکت انتخابات پیش رو 

برگرداند، نسل جوان هستند. 
نسل جوانی که در سال های اخیر 
مرتب به بن بست رسیده است. نسل 
جوانی که دغدغه کار، شــرایط مالی، 
رفاه، ازدواج و هزار و یک مشکل دیگر 
دارند و تا امروز هیچ کدام از مسئوالن 
گوشه چشمی به آن ها نشان نداده اند. 

 نارضایتی 70 درصدی مردم
 از شرایط جامعه

همان طور که پیش تر هم اشاره شد 
دلیل اصلی بی میلی مردم نســبت به 
انتخابات، ناامیدی است و وعده هایی که 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
قبلی شنیده اند، اما تمام آن وعده ها را 
رؤســای جمهور منتخب به فراموشی 

سپرده اند. 
به عنوان مثال حســن روحانی در 
انتخابات بهار ۹۶ وعده حل ابرچالش 
بیکاری را بــه مــردم داد، ولی حل 
مشــکل بیکاری به ایجاد اشــتغال 
و ســرمایه گذاری انبوه نیــاز دارد. 
ســرمایه   گذاری به رابطه تعاملی کارا 
با جهان نیازمند است، ولی بسترهای 
آن فراهم نیســت. مضافاً در توضیح 
علت هاي یأس در جامعه ایران گفته 
می شــود مردم ۲۰ ســال است که با 
امید به بهبــود آینــده در انتخابات 
شرکت می کنند، ولی پاسخ مناسب 
نمی گیرند و روند چالش های مهم در 
جامعه مثل بیکاری، خشک ســالی، 
فقر، شــکاف طبقاتــی و... بــه نحو 
مؤثری مهــار نمی شــود و در نتیجه 
یأس و ناامیــدی به آینــده در میان 
مردم افزایش پیدا می کند.  بر اساس 
گزارش ها، ۷۰ درصد مــردم ایران از 
وضع موجود احساس و ابراز نارضایتی 
می کنند و در مجموع بیشتر از نیمی از 

مردم به آینده امید ندارند.

شفافیت، رکن گم شده مدیریت 
در کشور

یکی دیگر  از مؤلفه هایی که می تواند 
مردم را اندکی امیدوار و با صندوق های 
رأی آشتی دهد شفافیت مسئولین است 
و این موضوع که مردم فکر نکنند در یک 

تبعیض بی پایان قرار گرفته اند. 
در ســال های اخیــر جریان هایی 
در کشــور به راه افتاد که از آقازاده ها و 
زندگی آن ها بیشتر یاد می شود و تفاوت 
سطح زندگی شان با مردم و هزینه های 
میلیاردی آن ها در شبکه های اجتماعی 
دائم خبرساز می شــود. آیا با تبعیض 
می توانیم شاهد افزایش امید در جامعه 
باشیم؟ در سوی دیگر این ماجرا موضوع 
حقوق شهروندی اســت؛ آیا وضعیت 
کشور ما از نظر حقوق شهروندی مطلوب 
اســت؟ اگرچه اقداماتی در این حوزه 
صورت گرفته ولی نتایج آن هنوز برای 
مردم ملموس نیســت. کشور ما دارای 
پتانســیل های مهمی همچون منابع 
اقتصادی و نیروی انسانی جوان و ماهر 
است که برای خروج از شرایط بحرانی 
می توانیم از این ظرفیت ها به بهترین 
شکل اســتفاده کنیم. بهبود شرایط 
اقتصــادی و امنیت ســرمایه گذاری 
به عنوان مهم ترین اولویت هم اکنون باید 
مدنظر مسئوالن برای خروج از بحران 
ناامیدی باشــد. مردم از دولت اقدامات 
عملــی و امیدوار کننــده می خواهند 
و البته رفاه و بهبود شــرایط معیشت. 
مخلص کالم اینکه آزادی های مشروع 
و کم کردن فاصله بین مردم و مدیران 
و شنیدن صدای مردم توسط مسئوالن 
 می توانــد مؤلفــه امیــد را در جامعه 

افزایش یابد.

نظرسنجی ها تا امروز حکایت از مشارکت پایین واجدین شرایط رأی دهی دارد؛

ناامیدی مردم؛ رقیب اصلی کاندیداها

خبر

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت، نســبت به افزایش موارد بیماری سرخک در کشور 

هشدار داد.
به گزارش مهر، محسن زهرایی، گفت: با شیوع کرونا در دنیا، 

شاهد اختالل در روند واکسیناسیون اطفال بوده ایم.
او با اشاره به گزارش های سازمان جهانی بهداشت، افزود: 
بررسی ها و مطالعات نشان داد که ۳۵ درصد افت شاخص های 
بهداشتی را در دوران کرونا شــاهد بوده ایم و این آمار جهانی 
است. زهرایی با عنوان این مطلب که در فروردین و اردیبهشت 
۹۹، مراجعه خانواده ها برای واکسیناســیون بچه ها کاهش 
یافت، گفت: پوشــش واکسیناســیون در کشــور تا قبل از 
کرونا، ۹۸ تا ۹۹ درصد بود که با شــیوع کرونا به زیر ۹۵ درصد 
رسید. البته این پوشــش در برخی از واکســن های عمومی 
 بچه ها به ۸۴ درصد هم رســید و ما نگران ایــن روند بودیم.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت 
بهداشت، با تأکید بر اینکه برنامه های زیادی به کار گرفته شد 
تا واکسیناسیون بچه ها دچار مشکل نشود، ادامه داد: کودکان 
۶ نوبت واکسن از بدو تولد تا سن مدرسه دارند که در خانه های 

بهداشت، مراکز سالمت و...، انجام می شود.
 نگران بازگشت بیماری 

از کشورهای همسایه
زهرایی بــا عنوان ایــن مطلب کــه نگران بازگشــت 
بیماری های واگیردار از کشورهای همسایه هستیم، گفت: 

یادمان باشد که در کنار ایران، دو کشور همسایه قرار دارند 
که هنوز نتوانسته اند بیماری های واگیردار کودکان را مهار 

کنند.
او افــزود: در کشــور همســایه افغانســتان پوشــش 
واکسیناسیون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است. زهرایی با عنوان 
این مطلب که فلج اطفال ۲۰ ســال است در ایران مهار شده 
است، گفت: اگر در روند واکسیناسیون اطفال دچار مشکل 
شویم، این احتمال هست که بیماری های واگیردار کودکان 

دوباره برگردد.
رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت 
بهداشت، به بیماری سرخک اشــاره کرد و افزود: ۳۲ مورد 
سرخک در کشور گزارش شــده که ۱۰ مورد آن ها در یک 
هفته اخیر بوده است. او با تأکید بر اینکه هیچ بچه ای نباید 
بدون واکسن بماند، گفت: ســرخک یک بیماری ویروسی 
اســت و جزو مســری ترین عوامل عفونی در دنیا است که 
یک فرد مبتال می توانــد ۱۸ نفر را مبتال کند. ســرخک با 
واکسیناسیون کنترل می شود اما اگر پوشش کاهش یابد، 

دوباره برمی گردد.
سرخک از فاصله 10 متری منتقل می شود

زهرایی با بیان این مطلب که ســرخک از طریق تنفس 
منتقل می شود، گفت: این بیماری حتی از فاصله ۱۰ متری 

هم منتقل می شود.
او به عالئم ظاهری سرخک که دانه های قرمز رنگ روی 

صورت با تب ۴۰ درجه است، اشــاره کرد و افزود: سرخک 
حتی در افراد بزرگ تر هم می تواند بروز کند. سرخک بسیار 

مســری اســت. زهرایی با عنوان این مطلب که موج بسیار 
بزرگ سرخک در سال های ۸۱ تا ۸۲ در کشور رخ داد، افزود: 
در آن سال ها ۱۱ هزار مورد ســرخک در کشور گزارش شد 
و آن سال ها، بیشــتر جوان ها را درگیر می کرد. رئیس اداره 
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، گفت: 
نهایتاً دو سال پیش توانستیم سرخک را حذف کنیم و االن 
در منطقه فقط سه کشور بحرین، عمان و جمهوری اسالمی 
ایران هستند که توانسته اند بر سرخک غلبه کنند. لذا، نباید 

اجازه بدهیم این بیماری دوباره بازگردد.

یک مقام وزارت بهداشت مطرح کرد:

احتمال خطر همه گیری سرخک در کشور

براساس نظرسنجی ها 
میزان مشارکت مردم در 

انتخابات ریاست جمهوری 
تا 12 خرداد 1400 به این 
شرح است: ۳4.1 درصد 

گفتند »قطعاً شرکت خواهم 
کرد«، 7.۸ درصد اعالم 

کردند »احتمال زیاد شرکت 
خواهم کرد«، 1۶.۳ درصد 
بیان کردند »هنوز تصمیم 

نگرفته ام« و ۸.۹ درصد 
اعالم کردند »احتمال کمی 

دارد شرکت کنم«. ۳2.4 
درصد اظهار کردند »به هیچ 

وجه شرکت نمی کنم«

دلیل اصلی بی میلی 
مردم نسبت به انتخابات، 

ناامیدی است و وعده هایی 
که از نامزدهای انتخابات 

ریاست جمهوری قبلی 
شنیده اند، اما تمام آن 

وعده ها را رؤسای جمهور 
منتخب به فراموشی 

سپرده اند
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